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 1861 1١1/84- ربوك رومينُك سميج
 ةلئاح يف :يسزيجوين ةيالو ءنّئجنلرثب يف َدِلُو .ٌيكيرفأ ٌيِئاور

 دود َّقطانَم يف ِهَِلوفُط نم اًريِبَك اًبناج ىضَق يطا رْفُْسِرَأ
 ماعلا يف َلَقتْناو .اًعرازُم لمع من .ةريصق ة هل رخببلا ًءايح ُةَسورُد هئاهن

 ريدك ىلإ 0 ىوتتشُملا ُهتاباتك هيلو كلير بتيلاب تيوب:

 هتاياور نم ةياور ٌنيرْشعو ىدخإل ةّييَغ هد

 ةيكيرفأ ٌةيِفْلَح ٌمدْخَكْسَي حجبان ّيكيرنأ باك 50 تاكو .َنيِثالّثلاو 7

 ناك امك .ٌيِمّلاَع بتاكك هِتَئاكَم ِتيَِْت ىلع َدَعاس اَمِم «هتاباتك يف ٌةَليص

 .هِنامَز يف َنيِِعامتجإلا ِداَّتلا رابك نم اًدحاو
 َنيِذّلا َنيرماغُملا ٌكِئلوأ ةايع نم ًةَروص ٌفِْشْكَي «(21877) اذه ٌهباتكو

 اًيوْشت هدي ُقَّوَشُم تارّماُم ٌباتك َوْهَو .اكيرمأ ةّراق ءانب ٍرْضَع يف اوشاع
 .هتاحّمَص ُقيَرُت ديلا ٌةعئاَرلا ٌَن ٌةولُملا ُم وسلا

 (ةيّملاعلا صصقلا» ةلسلس

 نامئّلُس ِكِلَملا ٌزوَُك - 4
 امي َنينامث يف ماعلا َلْوَح - 0

 ديعلا ٌةكوُشْنَأ - 1

 فاصُْفّصلاو ُحيِرلا ١7

 ديعّسلا ٌديمألا “١1-

 مالخألا ٌةَريزَج ١5
 ريخألا ٌتراحُملا 6 ةَنالَّقلا ٌناسْرملا -

 ليفركشاب حبش -



00 2 
 :غه كنايف م 0
 ل وتحس

 :ناتكمبل ةكقع



 امّشلا اكيرمأ يف نْسْدَهِرْهَ يداو ناك ماع يام وختم

 .َنيِيِسْنرَملا َنينطْوَتْسُملاو زيلجُنإلا َنيِنطْوَتْسُملا َنْيَب ٍسِرَش ريرَم لاتقل

 مي تاذ شيعت رفحا دونُهلا لئابق ىدخإ «ناكيهوملا ٌةّليِبَق تّناكو

 تناك دقف ةّنوآلا َكْلَي يف ان .نانيطاو ٍمالَس َةَشيع يداولا ٌكِلَذ يف

 َنئَب ٍلاتقلِل اححَرْسَم َنيِيِسْنَرَقلاو زيلجُإلا َنِيَب ب ُلِصْفَت يلا ةَميِثَكلا ٌثاباغلا

 ٍلاتقلا يف قلتم َلِئابَق ْنِم رْمَُلا دونُهلا نم ٌريثكلا َكَركْشاو .ِنئكَرَطلا

 .كاذؤأ بناجلا اذه ىلإ

 ٍتناك 10/01 ماعلا يفو .دْرَوْدِإ نْضِح يف ٌديماح زيلجُنإلل ناك

 امهاتنا اظيثا يف نضحلا ٌكِلذ يف ورثوم اروكو سيأ ِنائباَلا ناتخألا

 ّناكو .ورثوم ٍلاريجلا امهدلاو ِةَرْمإب ناك يذلا يرْئَم مّيْلو نضج ىلإ

 َةَسْمَح ةقاسَم ُدُعْبَيو ءناكيروه ِةَرْيَحُب ٍفَرَط ىلَع ُعَقَي يرْثَم مَيَلو ٌنْضِح

 .دْرَوْذِإ نضح نع اليم َرَشَع

 هي ةاََع َلَصَو حابَص َتاذ

 ِسْأَر ىلع ُمدَقكي ملاكثنوم َيِسَْفلا َدئاقلا نأ يفت ىلوألا . نئتلاسِ

 .ةلجاع ِتازيزغت ىلإ حاتم ورْثوم َلارْجلا ّن نأ هيل داَقلا ٌديُتو .ةَريبك

 يف يرْنه مَيْلِو نضح ىلإ ٍلُجَر ةئايِسْمَحو ٍفْلَأ َلاسزإ َرّرقَتو
 الو .ةوهغملا ّيِرَكْسَعلا قيرّطلا اوكّلسَي ْنأ ىلع «يلاقلا مؤيلا حابص



 ناتخألا َتَمْذَت الأ َرَجَمَت دقف تامَجَهلل َنيِضّرَعُم ٌدونُجلا ءالؤه ناك

 ٍريسَع ةّباغلا يف ٌّيّرِس ٌوَمَم َرْبَع ِنابَهْذَت امّنإو فق ْمُهَعَم اروكو سيلأ

 ةوكيذأو (ةقويع نكتك ٌطباَصلا نيتخألا 52 85 َروقَتو .دايتزالا

 .اًكيلَد اوهام ُدَمْحَألا ٌيِدْنِهلا

 ىلع ِناَباَّشلاو ٌطباَضلا ناك .ُبْكَرلا َقَلَطْنا يلاثلا ميلا حابَص يف

 َلْديل ةَمّدَقُملا يف ِهْيَمَدَق ىلع ُديِسَي ّفاك دقف اوُهام اَمَأ لْثَكلا روهُظ

 ِتابَتَج طَسَو اًمَتْعُم اَنْيَض اَّمَم َنورْبْعَي اوناك امكِئَيو .قيرّطلا ىلع

 نبأ ال انأ» :ًةَسِماه سيل «ىرْغّصلا ُتْحَألا ِتلاق هدفك (ِتارِيَجُش)

 «.اوُعامب



 ّنكل «ٌنكْمُم دونجلا َعَم ب ُباهَّذلا» :الئاق دْرَوَيه نكد ٌطباَصلا باج

 ) ايس لازياالفاانقيرط انأ قوش فورم م ْمُهَفِيرَط

 ُقَِأ انأ» :ثّلاقف ءاهل دوجُو ال َايْشَأ ُلّيََتت اهّتخَأ َّنَأ اروك ْثآَرو

 تاذ َتَدَح دقف .ٍرَطَحلاِب اهساسخإ يف َةَّقِحُم ثّناك سيلأ ّنِكل .هب

 .اًمراص اًباقع نّيتباَشلا ٌدِلاو هب لوبا اَطَح اوغام تكتزا نأ مذ
 76 * نأ عَ

 أمي مل كل قّتداحلا كلت رم ُفرْعَي ٌتاَّشلا ٌطباصلا َّناكو

 :قيكالا

 ُةَعبظ قلوهشب ُكّرككيو ٍقيرّطلا ايافَح ُفرْعَي اوُعام َّنَأ ادو

 ْنَأ دغَبو .َنوبئارُم ْمُهْنَأ اوظحالُي ْنَأ تود هِناَنْئِمْطاَو ةّقثب ناقل

 ال .ٌقيرطلا ٌتْدَقَق» :َلاقو َفَق

١ 

 َفْقَوَت مث ُهَرْيَس انغام ًاطنأ لاين اوعْطَق 5

 «.يلاَثلا َتَمَملا ٌدجَأ

 ىلإ اروك ْتََقَتلا ّمث ,ىرخألا ِهجَو يف امُهادخإ ناتخألا ِتَرَطَن

 (؟ُلَمَعلا ام» :هل ُتّلاَقو طباّضلا

 ةَفيِثَك تابَتَج ّنك دع وايرع هاولا

 ٌةَعامَجلا ِتَّدَب َمُث .اًحِضاو اّرَمَم ُةَلْوَح َرَي ذ ّناكملا ُةَْمَت ْتَن

 َدْنِع ْتَقَتلا ٌيئام ّدَمَم ىلإ لوصؤلا َنِم يا شو سؤرع

 .َةَنالَث الاجر ِهتَقَض



 اأو .رْفَصلا يع ُبّدَلْ اًيزيلجنإ دود
 .ةّيدنهلا ناكيهوملا ةّليبَق نم اناكف هبا ٌبَأ امّهو ءنارَكآلا

 سراح اللا ُدَحَأ ناك

 5 د
 ِرْمّصلا ُنْبَع ىأَر امّدْنِعو .ساكنأ ىعُذُي ٌنْبإلاَو اغْنشت نعذك ثألا

 .هنيقذُب دانز ىلع ُهَعَبْضإ َعَضَوو َرَفَحَت هم ُبِركْفي ٌباَّشلا طباَضلا

 .يرْثَه ميْلو نضج ْنَع ُلسَيو هةّيِحّتلاب مدي عري طباَضلا َعَرْسَأف



 كيف يبرك سنو رنيم ثلا :لاقو ٍنْفَّصلا ُنْيَع َكِحَض

 ْمُكْلِصْوُي يذلا َِْنلا اذه َقيرَط اوكّلستْنَأ ْمُكل ريكا نم َّلعَلو .نضحلا

 '.دْرَوْذِإ نْضِح ىلإ

 ةبخْضب اًحابَص ُةانْرَداغ .دْرَوْذِإ نضح نم َنومداق ٌنْحَن١ :دْزّويه لاق

 «.ٌيدْنهلا انليلد

 يف ٌعيضَي ٌيدنه» :َلاق مث «ٌعَمْسَي ام ٍقَّدَصُم َرِيَغ ِرْفَّصلا ُنِيَع ادت

 «؟وه ةّليبَق ّيَأ نم .ٌبيرَع دْمَأ َكِلَذ ؟ةباغلا

 «.اوُعام ىعْدُيو ,نوه ةّليبَق نم»



 .مِهِب ُقّنْوُي ال َنوعداخُم نروه ةّليبَق ّلاجر َّن َّنِإ) :ِرْفّصلا ُنْيَع لاق

 «.اذه ْمُكِليِلَد ىلع ىلع ٌةَرْظَت ىقلأس

 رْيَغ ِةَرَجَش ىلإ ُدَْسَي ناك يذلا اوُعام ًةيحان رْفَّصلا ُنْيَع َتَّنَتْل

 .ٌةدقاح ٌديساق ٌتارَظَت ِههْجَو ىلع ُْتَمَسَتْرا دقو «ةَّديعَب

 ِهِسْفَت ىلإ 5 ُبََسَتَي ٌفْوَسف هيلإ ُتْبَمَد اذإ» :رْفَّصلا ُنْيَع َلاق

 «.هب كاسمإلاو هنتْئابُمِل ساكلأو اغْئشت لسزأس .ُبْدُهَيو

 اوُعام َرادّتْسا ةَمالك رْفَّصلا ُنْيَع اهيف ىَهْنَأ يتلا ةَطْخّللا يف ْنكل

 اوثَحبَو .عيمجيل لا هئافتخا ٌةَحْرُس ْتَلَمْدَأ دقو .راجشألا َنْيَب ىفتحاو ٌةأْجَق

 .ّكَأ ىلع هل اورّدْغَي مل ْنكل اًريثَك هنع

 طباضلا كَمْض:ةّيامحالو ٍليلَد الب ةَعئاض دزّويه ةقامع تعا

 ْنَأ َنولَبْقَي اوناك نإ هِي ديطاصو فشلا يع لأَس مق .تاطخت كاقنا

 عوضؤمملا يف ِثححاََنلا َنِم ِءْيَش َدَبو .يرثك مهْلو نْضِح ىلإ ْمُهوقفارُي
 .ةّمهُملاب مايقلا ىلع ٌةابحاصو ِرْفَّصلا ُنْيَع ََفاو

 نْئَب نم ٍرَّْصلا ُنْيَع جَرْخأف لودس يخُي ََدَب دق ُليَّللا َناكو

 ٌطباَصلاو ِرْفّصلا ُنْيَع َبكَر .اًبراق ٍرّْثلا ةَّفَضِل ةيِذاحُملا ٍراجْشَألا

 ّنْيَب اهايِفَحُيل ًدايجلا اذَحأدقف نارمخألا ِناّيِدْنهلا : تراقلا ناتّباَّشلاو

 .حابّصلا راظتنا يف ٍراجْشألا



 ىلإ اولَصَو ْنَأ ىلإ هِرْهَللا ةاذاحُمب براقلاب ةّعامجلا ُدارْثَأ َفَدَج

 ام َناعْرُسو .ةّيرْخَّصلا ةَّفَّضلا ىلإ ّبراقلا اوكرّتق «نلغ ِتالاَلَّش

 .ناّيدئهلا رْفّصلا َنْيَع ابحاص َكانُم امهب ّقَحَتلا

 اًعيمَج َنوضْفَي ٍفْفَك نع َنوُثَحِبَي ًهابحاصو ِرْفَّصلا ُنْيَع َهَجوَت ُمث

 ُدَدَرَتَي عساو ٍفْهَك ىلإ َةَعامَجلا اوداقو اوداع ام َناعْرُسو .هيف ْمُهَّلِيَل

 َلَعْشأف هس اداطضا دق ناّيِدنهلا ّناكو .ةّرداه تالاَلَش ٌتْوَص هيف

 .ءاشعلا َماعَط اًعيمَج اولّوانتو ءاّران رْفّصلا ٌنْيَع

 هس كك يبل خ4 نيهباشَتُم اغئشت 6 أو ساكلأ اكو

 ْتَوَكَذ دقو فر نلغ دع يلا هتافرَصَتو ٌباَشلا ٌيِدْنهلا ةَيْشِمِ



 ٌباَشلا ٌكِلذ ةيامج يف ٌثوكت نيح نامألاب ُرْعشَت اهّنَأ ءاروك اهِتْخَأ

 .براحُملا

 مث .رّشلا ٍناصْعَأ ضب ٍفْفَكلا ُلَحْدَم َيِفحَأ ءاشعلا ٍلْواَنت عبو
 توات امّنيَب ءعساولا ٍفْهَكلا اياوّز نم ةّيواز يف نامانت ِناتخَأل َتَبَعَذ

 ١ .ليَللا َلاوَص ٍةَسارجلا ىلع ُلاجّرلا

 أ رب ريخأو ياش يطا رشم خيم انثي نشا يهب ليكم

 ِنيييِدْنهلا 07 «هنم َنوقلطنيس يذلا ناكملا ىلإ براقلاب نايثإلل ل ٌبهاذ

 ِنِيَع باهّذ َدْعَ ٌطباَضلا رو .ٍفْفَكلا َلَحْدَم ناسؤخَيس امهبكك

 ِتاَحْيَص َعِمَس َكِلَد هل حاتي نأ َلبَق نكلو ءِنِئتَب َكئاَشلا ظقوي ْنأ ِرْفّصلا

 .ةيران ِتاَقَّلَط ٌتاوْصَأو اًبَكَصو

 داع دقل .ةّدجاولا ةَقيِقَّدلا َوْخَن َّرَمَتْسا ٌبِعْرُم ٌجبِحَض ّرجلا آكَم

 ىلع ِراثلا ٍقالْطإب ساكُأو اغْنِشت ماقو .َِليبقِدارفَأ نم ٌدَدَع هَعَمو اوُعام

 نتا َبْوُق دزويه َفَقَوو .اًفينَع اًكاِتْشا ُمُهَعَم اوكبّتْشاو َنيمجاهُملا

 داع ىّتح ٌتاظَحَل الإ يه امو .ْفَّصلا ني َةَدْؤَع ةّمْهَلِب ظني امهيمخَي

 ّنِم اُلُجَر ىلوألا ُةُتَصاَصَر ْتَعَرَصف اتا قالطإب أَدَبو ِرْفّصلا ُنْيَع

 .ناكَملا ٌدوسَي ٌودُهْلا ّداعو «َنورَخآلا َبَحَسْناَف «َنيمجاهُملا



 ىلإ َنودوعتس نّروهلا ٌلاجرف ٍفْهَكلا ىلإ اَيَم» :ِرْفّصلا ُنْيَع لاق

 « الجو َنيعَبْرَأ وحن مهم انلْؤَح َّنإ .اًيرَ موجها

 وج ةيوطذ ةوكت نأ هيد ْمِهِتاسَّدَسُم َّوْشَح َوُْشَح ذْئَدْنِع ُلاَجّيلا َداعَأ

 .ةورابلا تََلَب دق ِتالاَلَّشلا

 يف اوعفَدْناو مهل ِنَمُكَم نم نّروهلا دز نم ةعيزأ دو 2 بن

 َييمجاهملا َ ّنِم نانا طَقَسف َراَتلا ساكنأو اغئشت ّقَلْطَأ .ٍفْهَكلا هاجّنا

 .دزّويهو ٍرْفّصلا ِنْيَع ىلع نارحتآلا نامجاهُملا ّضَقْلاو .نِيَعيرَص



 هيجاهُم َعَم َكِبَمْلا دَقَف دزّويه اَمَأ ءهِمْضَح لَْق نم ِرْفَّصلا ُنْيَع َنّكَمَت

 (رّدكْنُم) ٍفرُج ةّقاح ىلإ امهكارع يف ِنالُجّرلا َّلَّصَوو ءِريِرَم لاتق يف

 .اَقَّمَحُم انْوَم يني ٍفْدجلا كلذ َّقْوَق طوقّشلا ّناكو .لاع ٌيرْحَص

 يف اممالك ٍناعقَيس ُهَعْضَحو ُهّنَأ دوره اهيف ٌسحَأ يلا ةَطْسّللا يفو
 دي ثَحتارَت ام َناْرُسو .سْمّشلا يف ُعَمْلَت ساكلأ ٌنيْكِس تَعََزا ةيواهلا

 .ٍفْرجلا ٍقْوَق نم ىوّمو مْضَخلا

 هيله يفو .ةّرُعِب احاصت مث رَخآلا يف امُهُدَحَأ دزويهو ساكلأ َرَ
 «!روخّصلا ًءارَو اومّتْخإ» :رْفَّصلا ُنْيَع عاص َةَطْخّللا
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 .دزّويه نم ٌةَبيرَق ٌةَرْخَص ْتَباصأ ةّصاصَر ٌريزأ الح ىّتَح اولعَف ْنِإامو

 ل ةلباقملا ضل يف يحرج قلت يدل ةّصاصْولا نأ دقو
 ٍةَصاِصَر قالطإب هناكم نع يِدْنِهلا َفِشكَي نأ َلْبَق ٌليوُط ٌتْفَو ىضم

 طَقسف الا َقَلطَأو اًقيقد ابيوضَ ُهيُدْنب رْفّصلا ُنْيَع َبّوَص .ىرخأ

 .قفَدَتُملا رْهَكلا ءام يف ٌيدْنهلا

 .قدانبلل دورابي براقلا َنِم يأ ساكلأ ةَبِحاص ِرْفّصلا ُنِيَع َلَسَْأ



 0 نزولا وتم دحأ هلوصو دنع ىأَر دقق ارحم لَصَو ساكأ ّنكل

 .هب ٌدعَتَْيَو براقلا

 أل ءانلُك ٌتومّتس .دوراب رْبكب انقدانتل ةَميق ال» :رْفَّصلا ُنْيَع لاق

 | ٍبَرْهَم ْنِم ام رم َّلُك َدْنِع انراظتا يف ٌنونوكيس نروهلا َلاجر
 .رايَتلا ىرُجَم َعَم ًةعابس هيف ٌكُّوحَتلا ُنكُْي ٌتِنَح ِرهَنلا قيرط

 «.انُه نيتسنكلا كوت ْنَأ غيطتسَت ال اًنكِل

 دزّويه ىقنَي ْنَأ ٌنكْميو .انوكُرَْت ْنأ ْمُكيَلَع لبا :لوقت اروك ْتَعَرْسُأ
 اودوعَتل يرْبَم ميْلو نضح ىلإ َلوِصُولا َنولواحُشف النا نأ انآ هانم

 «.ةَدْجّنلاِب يبأ دنع نم

 دس



 ُةْتحَرَتْقا يذلا َّلَحلا َّنَأ ىلع قنا ءارآلا ضْوَعو لَدَجلا َنِم ريك َدْعَبو

 َدعَب ٌدحاولا ِرْفَتلا يف ةابحاصو ِرْفَّصلا ُقِنَعَرَفَق .لولحلا ُلَضْنَأ وه اروك

 .دزّويه ةَبْحُصِب ٍفْهَكلا ىلإ ناتخألا تّداعو .رَحآل

 اذه َّنإف نروهلا ٌدونُم داع ول ىّتَحف ءنامأ يف انه ٌنْحَن١ :سيلأ ْثَلاق

 «.ٌيفَح َفْهَكل

 ٍدونُم تاوضأ اوعِمَس ىتح ٌكِلذ ىلع ليوُط ٌثْفَو ِضْمَي مل ْنكل

 يف ُددرَتَت مهتامَهْمَه اوعمَس ٌقِئاقد ٌدْعَبو .ٍفْهَكلا جراخ نم َديِنآ نّروهل

 فوكلا. ىلإ ءأجَك ٌةوْنَقْلا َعَكَدْنا ءريصَق ِتْمَص ٌدغَبو مث .رواجُم ٍفْفَك

 .جراخلا ىلإ مهوّرجو اًعيِمَج مهورَسَأو «هيف مُه اوناك يذل

 «؟َنيِرَكَآلا ةَنالَّل 30 ُتُُج َنْبَ» :َّلَأَس مث ةَعامججلا لإ اوُحام َعّلطَت

 «.ةَدِجنلاب نوني ٌثْيَح ىلإ اورق ْلَب ءاوتومُي ملا :دْرَويه ٌباجَأ
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 اْوَأَر رو تل ةيِحان نروهلا ٌلاج َعهَدْنِإ

 8 وة

 اوحارف هاون دَك ْمُهَءادَ

 نيتسنآلاو دزّويه اوَمَر مث .َنيِجاتْهُم َنوحْرْصَي

 ل دغأ

 ٍةَوْهَشِب ُدِقَّتَت تارطتب :

 ىرشألا َنَقْي ْنَأ َرَمأو ْمِهِيَلَع َةَرطِيَسلا ٌعاطَتْسا اوهام َّنكَل 0

 .رْمكلا نب ىرخألا ةّنَّصلا ىلإ هال

 َدَعومُْجَم ىلإ نّروهلا لاجر َمَسَقْلا ِرَّْلا َنِم ِرَحآلا بناجلا يف



 نيتخألا نم لك تَبكَر .ىرشألا ةّسارحل لاجر َةَسْمَح ُهَعَم اوُغام ىقّبأو 5 0 37 ٍِ َ

 ةليوط ةَريسم َدْعَبَو .ةعامجلا ةَعيِلَط يف اوُعام ىشّمو ءاناصح

 .هْبَلإ اروك َلِسْرُي ْنَأ دْزَويه نم اوُعام َبَّلَطو ءُبْكَولا

١ 
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 ٌةئماص ُهَماَمَأ ْتّفَكَوف ءاهل اوُقام ءاعُدِتْسا َبَبَس هان روك نكت

 -. مالها ره أدي ذأ زيت

 ىلإ رم كوبأ ينطَبَر دقل ءورئوم َةَْا اي» :اوُعام لاق تْمَص َدْعَبو



 اًراثآ يرْفَط ىلع ًطايَسلا ٍتَكرَتو يدْلَجِبَرمَو ءنٌروهلا ُميعّرانأ ءدومت

 ) ِدْلَجلا راعب يِندّكّذُ

 (؟َكِلذ ينُربْخُت 3 ملا : اروك تلاق

 تا نأ ورثوم فريف ؛يل َةَجْوَر يتمِنَح يف يشيعت ْنَأ ِكديرأ»
 كلذ ةئزخيسو .ةئميَح ُفّظتُيو ُةَماعَط هل ٌدعُتو اوُعام ىلإ املا ٌلِمْثَت

 «.اًريِنَك

 «ااَدَبَأ َكِلذ َلَعْفَأ ْنَل» :اروك ثباجأ

 5 مهبل ٌتَّدَحَتو هلاجر نلإ َتَعَتلا مث «دورّبب اهيَلِ اوُعام َعّلَطت

 ُموكسنأف ازوكو سيلأو ةؤويه ةّيحان اوعَقَدْلا مَن نيجاتهُم نروهلا ٌلاجر

 ىلإ اًليلَق اودتزاو ءاهيلإ ْمُهوطَبرو ةَيرَقلا راجْشَألا ضغَب ىلإ ْمُهوُرَجو

 .ءارّول

 ِترَقَتْسإ .ةّيِلاع َةَحْيَص ٌحيصَي وهو ُكَسْأَك اوُعام ىمَر أْجَفو

 يف .اهرْغَش ٍلَصُح ّضْعَب ّصقو ٌةَرَشابُم سيلأ ٍسْأَر َقْوَق ُسأَل
 يناثلا ّيدئهلا ىلع ّضَقْلاف ٍتالفإلا نم دّْويه َنّكَمَت ةَطخّللا هذه

 يفو «ناعّراصتي اًضْرَأ ِنالُجَّرلا َمََوو .هِسَأَك يمر ٌدِعَتسَي ناك يذّل
 يف ْتَرَفَتْسا ةصاصَر ُريَأ الت ُهئيَكِس يِدِْهلا اهيف ليسا يلا ةَطخّلل
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 صقلا امتنع ة رع نيح ىلع نوما ةعب ٌةعبرألا ٌدونُهلاو اوُام ّلخَأ

 لات َبْشَن َبْشَنو .ساكنأو اغْنشتو ِرْفّصلا ُنْيَع ِراَجْشَألا ءارو نِم ْمِهْيَلَع

 اوُكام خيوبعر طوقشو عل نثوهلا ٍلاجر لفت نع فش تيصق

 .رْفّصلا نْيَع ةّيقدْنُب بِقَع نم ةَبْرَّضِب ضْألا ىلع

 03 00 2 عقم

 .جارفثالا ءاكب اتكبو هِقَمَحُم ِتْوَم نم امهتاجّن َدَْب ءناتخألا ِتَقَئاعَت

 لاجر تاحْيَص اوعمَس ةابحاصو ُهَّنَأ فيك ٍرْفَّصلا ُنْيَع ىوَر مث

 ىف ةنمآ ةقاسَم نم ٌدونُهلا اوعبتو ُثُدَْحَي ام اوبّقارو اوداعف «نروهلا
 يك صال ا

 ةئياكح يوْرَي ِرْفّصلا ُنْيَع ناك امكيبو .موجُهلل ةبسانملا ةَطْحّللا راظنا

 ؛جيرلل + هئَقاس ٌقلطُأَو «يغّولا نادقفب ٌرَهاظَتَي ناك يدنا را َبَضَنْنِا

 يكل هب اقحْي نأ ساكو اهئ ارو .راظنألا ٍنَع ىفتشا ام ٌناعْرُسو

 .يرْنَه مّيلو نصح هاجتا يف ةّيناث ةَعامججلا تقلطنا ام َناَعْرَسو

 ِء 0 8 58 0
 .اًناصح نيتحخألا ّنِم َّلُك ثبكرو «ةَعيلَطلا يف رْفَّصلا ٌنْيَع ىشَم

 اوت عادتُم ٍلِْنم ىلإ ِرْفّصلا ُنِيَع ْمُهَدَحَأ مالّظلا طوب َدْنِعو

 :لاقو راجشألا



 ام اوداك اوّرقَت سي ىّتح لزْئَملا يف 9 رَقَتْسَي 4 َلَحَد يدنا اغْئشت ناك هْيَلَع

 ء
 .ةبيرق اتاوص



 َنوبرتَْي اوذَحَأ دقو .نروهلا لاجر نم َنيرْشِع ٌرْخَن راوجلا يف ناك

 سْفَت َتْوَص اوعمشي نأ هعم ىشخُي تاب اد هنم اوغّلَب ىتح ٍلِْنَملا نم

 ٍلِزْنَملا َلْوَح اَوَأَر دقف .ٌفعضتو وبُخَت ُهئارضأ ْثّدَحَأ مث .نْيئاصجلا

 ىتؤَملل اًمارتخا ٍناكملا ِنَع اودَعتناف َنِفادَم

 ٌةَعامجيلا تَجَركف ءاودعتا ِدَق دونها نأ َدكأتو «ئودُهلا َمِيَح اًريخأ

 انهو .بيرَقلا ٍلَودَجا ةَّقَض ىلإ مالَّطلا يف اهداف فرو ٍلِزْنَملا َنِ

 .نيئاصجبلا بوكُ ىلإ ناتخَألا تداع
 ادئَأ كدت ُْثَن الف ءءاملا يف يشْمَت دمت َنآلا» :ِرْفّصلا ُنِيَع َلاق

0 
 ثراص ِرْهَنا َةَفَص َّنَأ اهّدْعَب ب اودَجَو َةَعاَسلا َّوْحَت ءاملا يف اْوَّشَم

 ٍةَعيلّطلا يف رْفَّصلا ُنْيَع راسو هءاملا ّنِم اوجرَكف ءراجْشَلا َةريِثَك ٌيِْمَر



 يكل ًفاشو ٌليوَط يرْئَع ميْلو نضج ىلإ انه نم َقيرّصلا ّنإ»
 يف ّنوكت ْنَأ انْيَلَعو «لجلا َرْبَع اًبَْع ُهجّكس .ةقات ٌةَقِرَْم فرغ

 '.ملاكتثوم ٌيِْرَقلا دئاقلا دونجم يدْأ يف عَ اعل ةمئاد طفي
 ٌةَيرْحَّصلا ٌتاءوتتلا تدازو هديِدَّش ٍرَّدَحِب ْمُهَتَريسَم اوعتات

 اولَصَو امّدنِعو .ْمُهْئَهَجاو يتلا تابوعُصلا َنِم ُةَديِدَّلا ٌثارَدَحْنملاو

 يتلا َنِم ٍرفَصلا ُنِيَع بَلَط ءبُلّطلاب ةَوْسْحَم طم مق ىلإ
 :الئاق ِنْيئاصحلا نع الجرن نأ

 َدْعَب انَعَم ٌرارغتسالا ناعيطتسَي الف «نيتاصحلا َقِْعُت ْنَأ انْبَلَع»

 «.نآلا



 يِبونجيلا َىطاَشلا اوي ْنَأ َكاذ عِقّتُْملا ِمهِعِقْوَم نم «َنيِرِداق اوناك

 7 ٌراظنألا ّنكل .يرْئَع د ٌنْضح ُعَقَي ٌتِيَح ناكيروه ةَرْيَحُبَل

 َعَكَد دق ناك يذّلا ملاكثنوم َيِسْنرَقلا ٍلارنجلا ةّيِعَكْذِم ةّيحان ْتََجنا

 .نضحلا َنِم اًدج بيرق ناكم ىلإ ِهتاَوَقِ

 ّيابحاصو انأف .افاخت ال» :ئيمَطُم نيتألِل ٍرْفّصلا ُنْئَع لاق

 ءانيَلَعٌليْقُم فيثكلا َبابّضلا َّنأ ودبي .نيتملاس امُكيبَأ ىلإ امكّلِصْوُتس
 «.اًريثك انّدِعاسُي اذّهو

 ٍضْرَأ ىلإ ُهدْعب ب اولَصَو رادجنإلا َديِدَّش اَحْفَس 3577 اَحْفَس ةعامجلا ُدارْفَأ َلَرَت

 اورظتتناف اًعيِرَس اًكُدَحَت ُكوَحَتي ِتْفَولا ٌكِلَذ يف ُباِبّصلا ٌَناكو . .ةَطِسبُْم

 .َنيِتسْنَرَفلا رَكْسَعُم ىَطَع نأ ىلإ

 ةعلبو ةيِْنرَقلاِب مالك ٌتاوْصَأ ٍرِذَحلا مهلاقتْلا يف َنوعَمْسي اوناك

 َلاوَط ٍرْفّصلا ني ناكو .ةئوكذِم ليان ةّيران ٍتاقْلط تاوْصَأو ءنّروهلا

 .نضحلا َنِم هتَعامَجب اًبارتفا ُدادْرَي ِتْقَولا َكِلَذ

 لارنجلا َتْوَص َناكو .غُنم اير انْوَص ةَعامجلا ُدارْقَأ َعِمَس هيَسةاحَك

 امو «بابَّضلا َرْبَع ع/انتفابأ اروكو .نسبلأ ثان ا!َنْيتَباَشلا ٍدلاو ءورثوم

 دارلأ ىلإ أوجرخ دق نجلا ورتجم نم ةدغكاك ىقح كاطختل لإ يه

 .ةقطاخ ةَعْرْشب ب ْمهّلُك مهب اوداعو ةعامججلا
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 يالا ليلا وبلا يف اهنتتو ءاميبأ نيتنإلا ىلع ةزقلا تقع

 َنيِيسنرَفلا دونجلاو ملاكتنوم اَْسَن .مهب ٌقِدْحُت ثّئاك يلا َراطْخَألا

 .ّنضحلا َنورِصاحُي اوناك َنيَِّلا دونها َنيِبِراحُملاو

 لئاسو ةنطقنتو طاحت وهف اكيد نضحلا ىلع ْءَطَخلا ٌناكو

 نم تادادئإلا ُرِظَتتَي لاي ال ورثوم ٌلاريجلا نضحلا ٌدِئاق َّناكو .عافّدلا

 .دزوذإ نضج ةيباح ٍدِئاق

 يف ُبَعْوَي لإ اهيف ٌلوغَي د ٌةَلاسر ملاكتنوم ّلَسْوَأ ثلالا مْؤَيلا يف

 .ُهْنَع اًبودْنَم نكد دزّويه طباّصلا َلاسْر | ورثوم ٌلازيجلا َرّوَقف .ضؤوافَّتلا

 ٌيِسْنرَ ٌطباض ُهكباقف ءءاضنيبا نها يار ٌلِمَحَي نضحلا نم دَّْويه َجَرَت

 .ملاكتنوم ٍلارنجلا ىلإ ٌةَرَشابُم ُةداق

 طبحت اكو. مامتماب ُهلْوَح رطَنو «ّيِيَْرَقلا دئاقلا ميت ةَمِثَح دزويه لكك

 .اوًعام مهنِئَب نمو َةّيِدِْهلا لئابقلا ٍضْعَب ٌءامَعُرو ِهِطاَبُض ٌرابك ٍدئاقلاب

 :َلاق هثيدح يف بيِذْهنلا َديِدَّش ُيِسْنَرَملا ٌدئاقلا ّناكو

 ٌمالشتشإلا ُمُكَلَع ضرغأ ِءامّدلِل اًنْقَح نكل .ٌعاجُش 0 مكيف

 .ُتْلَعَفاَمِم َرثكَأ َنيبِضاخلا دونُهلا ءالؤه ْمُكنَع دعب نأ د دقأال .ّنآلا َيِل

 اًذِإ ْثَّدَحَتَل . اًعيِمَج ْمُكَتوحَيْذَيسف ْمُكيَلَع ضاضقإلاب ُْهَل ُتْحَمَس ةفعم ولو

 «.مالشتشإلا طورش نع
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 ىّنْعَم ْمَهْفَب ملو «.انيلإ اهقيرط يف َةيوَق تادادفإ َّنإ) :دَّريه باجأ
 .ملاكتنوم ِهْجَو ىلع ْتَْمَسَت ذا يلا ةماستتنإلل

 ِرَخآلا مالكي مغ غيتفي مل امُهْنِم اّيَأ َّنكل اليوط ِنالْجَرلا تح

 اهَعَرَتْنا ٌةلاسِر ملاكتنوم َجَرْخَأ ذئَدْنَع .ةدؤعلل اًدادغتشا درّويه 2

 ُبتاك ّناكو .ورئوم لارنجلا ىلإ اهّلِمْشي ناك ٍلوسَر نم ُهلاجر

 سأَر ىلع لوصُو َلَمَوُملا دْرَوذِإ نضج ةّيماح َدِئاق وه لاسر
 .ةّبولطَملا تادادثإلا



 «تادادنإ ّيَأ ٌلاسْرإ دْرَوْدِإ نصح ىلع ٌليِحَتسَي هنأ ةلاسٌرلا يف ًءاج

 ِهْجَو ىلع ُبائيْكالا ادب . ٌيِْوَقلا مالشتشإلاب ورثوم َلارجلا ٌحَصْني 0

 جورُخلاب كل ختم ؛أ» :َلاقف ءاميرَك ناك ملاكتئوم لارنجلا َّنكل درّويه

 اهّلُك ْمُكَتَحِلْسَأ ْمكَعَم َنولُقتف داكْرَشُم اًيركْسَع اجور نضحلا َنِم

 الف .ّنْضحلا مك اًعيِمَج ْمُكِجورُخ َدْعَبَو .مكئايار َّض يف َنوريسّتو

 دع مكتب ىذا
 اهيف ُقْفاوُي َةَقيَو َعَّقَوو و «يِسْنَرَملا دئاقلا طورش ورثوم ٌلاريجلا َلبَق

 .يلاَتلا مويا حابَص يف ٍنْصِحْلا ٍةَرَداْعُم ىلع
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 ُلَحرَيه :اًئاق مَكْمَف ءايضار ْنُكَي مل «نٌروهلا ةّليِبَق عيعز ءاوُام َّنكَل

 ُلاََأ الف انأ اَمَأ . ًءادغأ ْمُهَتوربتْعَي ِي َنوَيسْنَرَملا ِدْعي ْمّل .َنيِنِمآ نآلا زيلجنإلا

 مهم ُمقتْأسو ,يئادغأ ْمُهْريتعَ

 يف ْمهْنْضِح نم زيلجنإلا دونجُلا َجَرَحَح «يلاثلا ٍمَْيلا حابص يف

 الل ةييرقلا طوطُملا يان اوهجناو مِن ةيرَكسَع ٍفوفُص
 ىحزجلا كوت تلا ضغب يم ةغتو .ةيبشُلا مالشيشإلا يلمع
 .دونُج ةعضب ةّياعرب ّنضحلا ُءاسّنلاَو

 اوُعام نأ اروك ثظحال ٌةَريِصَق ٌةئاسَم ٌةَعامَجيلا ِهْذَه ْتَّشَم ْنَأ َدْعَبو

 َنيِتِسْرَقلاو ةعامجلا َنِبَلازَيال ّناكو .ٍبيرَق ناكم نم َنوبقارُيةلاجرو

 .ةَريصَق ُدْيَع ٌةَقاسم «ملاكتنوم ةدايقب
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 َكْلِت يف .اهّلُفطو هاما ِهِسَأَمب َلَتَقو نروهلا لاجر ُدحَأ َعَهَدنا هأَْك

 يّمْلَأ نم ُدَككَأ ةّاغلا راجشأ نّئَب نم َجَرَكَف ًةَراشإ اوُعام ىطغأ ءانثألا

 اولّمعَأو ٍلَّزُعلا ٌكِئَلوأ ىلع َنولتاقُملا ٌضَقْناو .نروهلا يلتاقُم نم لُجَر
 مث هع

 :اروكل َلاقو .نيَتَريسأ امُهَّدَحَأو اروكو سيلأ ىلإ ُهْسْفَت اوُعام ٌعَرْسَ

 َدَقَع دقو ٌةّئماص اروك ْتَّفَقو 2.كراظتنا يف ُلاَت ال يِنَمِيَح إف ,ئّلاعت»

 ٍراجْشَألا ىلإ نيخَألا اوهام رج .هيَعارؤو ِْيَدَي ىلع مّدلا ُوََْم اهاسل

 َرْبَع ٌرَمَم يف امُهَداقو ءدحاو ناصح ىلع امهتتلك امُهَعَضّوو ةَيرَقلا

 اوُعام َفّقَوَتو .راوُدلاب َكِلَذ ِءانْنَأ يف ثييصأ دق سيلأ ثّتاكو .ةباغلا

 نمو .ماَأ ةَعضب َلِبَق اهَدْنِع َفْكَو دق ِرْفّصل | ُنْيَع ناك يلا للا ةَمِق يف

 لّقْسَأ يف َةَحَبْذَملا نابقارُت ناتّروعْذَملا ٍناتْحَأْلا حار لكلا َكْلَت ٍقْؤَق

 .يداولا

 «ٌنيروعْذَملا ٌحارُصو «ىحؤجلا ُثاَنَأ فدع «ليوط َتْقَو َدْعَبو

 ْنَأ ىلإ اَدْيَوُر اَدْيَوُرز فخَت «َنومجاهملا اهُقِلطُي يتلا ٍبْرَحلا ٌتاحْيَصو
 .ٌبيِهَر ٌتْمَص ّناكَملا ًداسو ءُتَّشالَت

 دزّويهو ورثومو ساكنأو اغْنْشتو ِرْفَّصلا ُنْيَع ّلَصَو «نيح َدْعَبو

 سيلأ نع ْتّدجلا َنْيَب ٌنوُدَحِبَي اوحارو «ةعيرملا ةَحَبْذَملا ناكم ىلإ
 هك 2 ا ا وسلا مف ا 072

 نولَْمآَتَي مهو مهرغذو ْمِهِتَرارَم ًءافخإ َنولواحُي اًعيِمَج اوناكو .اروكو
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 ٍليدنِم نم ٌةَعَطَف ساكنأ َدَجَو مث .ىرحنألا َدْعَب ةّدجاو هءاسّنلا هوجو يف

 .ةئيرق (ةرْيَجش) ةبْنَج بنج يف ٌةَقلاع ِرَضْحَألا اروك

 !ٌةَيح اهّنإد : :لَمألا َنِم ِءْيَشِ ٌلارزجلا فته

 ا و ْمَحَن١ :ِرْفّصلا ُنْيَع َلاقف

 «رْبّصلا نوت نأ انيَلَع نكل .اهذاقّنِإ نم

 «.اهّدَحَأ اوُعام» :َلاق مث داَدّيَج ّناكملا اغْنْشت صفت



 ِدْقِع نم ًةَعْطِق اودَجو ام َناَعْرْس ْمُهّنكل .اًقاشو اًنيطَب ٌتحَبلا ناك

 ِروّلا ىلع ِدْقِعلا هع دزّويه َفَرَع .اًديدجب الم ْمهبولُق يف كلذ تعب
 .عومتلاب بألا انيَع ْتَقَرؤرغاو .سيلأ صحت يهف

 اودّلخَأو ةَمَّمَجُملا مَوْحْللا ّنِم ْمُهَءاشَع اولّوانَت مالّطلا ِطوبُه َدْعَ

 يلاّثلا حابّصلا يفو .رمدُملا نضحلا ِنَع يعتبر ناك يف ةَحاّرلا ىلإ

 يديدش نوكت ْنَ انيَلع' :امُهَل َلاقو ورثومو دْرّويه ِرْفَّصلا ُنْيَع قب

 «.انئارو نمو انمامأ نم َنآلا ٌءادغألاف دعا



 اداعو نضحلا ّنِم بيرَقلا ةَريحُبلا ِفَرَط ىلإ اغُئِشتو ساكُنأ َبَهَذ

 ناكيروه ِةَرْيَحُب هايم يف هب اوقّلطْلاو َبراقلا ٌلاجّرلا َبِكَر .براقب
 ةاذاحمب ْمهِرْيَس طخ ىلع اوظقاح يّفَحَتلا ىلع ْمُهْنِم اًصرِحو .ةئداهلا

 .راجشألا ةَريثكلا ةَريغّصلا رجلا َنِم اًبيرَق ئطاّشلا

 وجرت قريبا َنِم ٌيِلامَّشلا بناجلا ىلإ رامّنلا رخاوأ يف اولّصّوو

 ٌكِلّذ ِءارَو نم َنوغِبَي اوناكو .اًوَّشَمو ,ّبراقلا ُمُهَعَم اولّمَحو ءاملا َنِم

 نيدئاع هيف اوْشَمو ءام لَّوُدَج يف اولَرت َُّْنإَف اذل .اًعداخ اَوَتَأ اوكي ْنَ

 .ٌيبْرَكلا َيِطاَشلا ىلإ هب اوهَجّناو َةّيناث َبراقلا وبكر ٌتِيَح هةَرْيَحبلا ىلإ
 اوماقأو ءناصْعَألا َّنِم ِةَمْوَك تحت براقلا اوُقْخَأو دبل ىلإ اوجّرَح انُمو



 رْيَغ ةكئاش ةّباغ ىلإ ُةَباحْصأ رْفَّصلا ُنْيَع داق يالا مَْيلا حابّص يف

 .اهيف ْمُهَقيِرَط َنوفرْعَي ِناّيِدْنِهلا ٌةابحاصو ناك ةَقورْطَم

 ةاشأ قا نأ ىلع ني نيتخألل اوكي ْنَأ نود ةّباغلا يف اَلايَْأ اوََم

 نمر وَكآ بزاج ىلإ امكوُذَحأ دقلا : َلاقو ,تامالعلا ضب ىلإ ساكنأ

 «.ةّباغلا

 ضب اوكرَت دق اًضيَأ مه اوناك ُهّلاجرو اوُعامف طب ْمُحرْيَس اوعَات

 هئيحاصو ِرْفَّصلا ِنْيَع ِنْيَع ٌعادخ ٍلهَشلا َنِ نكي مل نكل .ةعداخلا راثآلا

 .ةاسقلا لح ىَبح هيف اوراسف ريتال ذج هلال عّلَبِر فظل دعب َدِئَعُبو .اليوط

 توي ْمِحَْت ةباغلا يف ةعساو ةَفطنِم ىلإ مالّطلا طوبُم دنع ءاولَصَو
 نم ُةَباحصَأو ِرْفَّصل ُنْيَع َداز .ٍلاجّرلا ٌضْعَب مشب اهياجْرأ يف ٌموحّيو ٍدوُنُهْلا
 َيْخَم ىلإ ورثوم َبَهْذَي نأ اور ريآل ينةيبوتكو ننلا وزيرا

 ديال سرع اننا
 يع ْنِم لك َبَمْذَينَآ اوََرو د هتيامحل اخ شت ُهَعَم َبَهْذَيو هنوفِرْعَي بيرق

 تامولغَملا َّنِم م نم ِرْدَ ربك ىَلَع لوصخلِ ءاجّنا يف ساكنأَو ِرْفّصلا

 .ُهلْعف نووُْنَي امو نّروهلا تاكُرَحَت نع

 َيِلطي نأ َوُهَو « هةووطحلا غلاب لمَ م وقتي نأ َكاذ َدْنِع دْزَويِه ٌضَرَع

 نيب نوفي < َنيِذَلا َنيلاَوجلا لاجّرلا َكِئَلوُأ ٍدَحَأَك ودي ُتِيحِب ُهَهَْو

 ْدَوَعلا للاب هكر عَ 3 قأرو .ساّتلا نت هيفدّتلل ىرقلا

0 



 نع ثخبل نيب ورا كمت اذإف .ٌنيِدَص هنأ ندوهلا

 اذإ» : اًلئاق دانعب اهيََع َوَص ُهَنكل هئاقدْضَأل ٌةَركفلا قت مل . ارؤكو نبل

 اي ءامُمداقْنِإ لواحُأ نأ منه وبيلا

 «.ٌرطاخَملا تّناك

 هْجَو ُهّنأكو ادبف ,ةّئاف ةَراهَمِب دزَويِه َهْجَو اغْئْشت ىلط ءاذكهو

 تاراشإ ىلع ٌباّشلا ٌطباَضلا ِرْفَّصلا ُنْيَع َعَلْطَأو .ليصأ ٌيِهيفرَت لَم

 َنوَقَمْلَبَس يذلا ّناكملا هل َنّيَع امك «ةاغلا يف اهب َنومَماَتَي تاوُصَأو
 ٍراجْشَألا َنِئَب ساكلأ لّلَسَت ةثقهم غُهنم ّلُكِل تَحَّضَوَت ْنَأ دغَبو .هيف 7 1 ا وى فرخ ق8 ص

 .َوَحآ اجت ف ِرْفَّصلا نع ىضقو . اوُعام نع تحبي َقَلَطْناَ



 يذلا ِرَطَحلا ةّقيقَحب ٌسَحَأ ىّتح دونا َةَيرَق دزّويه َلَكَد نإ ام

 مايخلا ىلإ َّلَصَو 3 َرَشَتْلا دق َكاذتآ ُمالّطلا َناكو .ُةُدَّدَهَتَي

 هب اوباتا ْمُهَنَأ دبي مل نكل ٌُدالؤألا ِهِيَلإ َتَقَتْلِإ .دالؤألا ّضغَب ىقتلا

 ناك ادو .ران َلوَح َتوِسِلَجَي َحويلا ضب ّناك ةيَقلا ٍطَسَو يفو
 نروهلا َةّكّلِب دزّويه ْميِعّرلا َكِلَذ بطاخ .مهئامَعُر نم ٌميعَر ْمُهَدَحَأ

 َتْلَكَد مله :اًلئاق ةّيِسْنَقلاب ٌميعّرلا أسف .ةّيسْنرَقلاِب ديه َِِلَع دف

 «ضيبلا ّنِم ُمءاقدْصضَأ ٌيِدْنِه ٌميعَر ُروزَي امَدْنِع» :دزّريه باجَأ

 يل َمّدَق دقلو .هل ُمّدَقُي اًصيمَق ُسَبْلَيو ِرّْنلا دْلِج ءادر ُهْنَع ُعَلْخَي ُهّنإف

 «.ْمُهُروَأ امَدْنِع يِهْجَو هب يلْطَأ َءالط ٌدونُهلا يئاقدضأ

 سولُْجْلِل دزّويه اوَعَدَو «ءارطإلا اذهب الاب اًرورُس وبشلا وش رس

 .ثيدحلا يف ْمِهَتَكَراَشُم اشّمو ْمُهَعَم

 تدع قَلَقلا َنِم نه نيش ٌلَخأف ةعاس ٌفْضن َتْقَولا ّنِم ىِضَم

 مث هقباغلا يف ٌحايِص الَع ولك ٌثيداحألا امّئيَيو .دوَويه ِبْلَ ل

 تاوْزَم َنولِمْحَي دونُهلا نيبراحُملا َنِم ّفَص ٍراجْشَألا نت سوو

 ٌلاجّرلا لكس .نيريسَأ ْمُهَعَم َنووُجيو ْمُهولَتَ َنيِذّلا ٍضْعَب ٍسوْؤُر

 اولَكَشو «ٌسوؤُلاو ّيِصعلا ٌءاسُتلاَو ٌدالؤألا ٌلّمَحَو ْمُهَئيكاكَس

 كب ناريسألا ناكو .امُهِيَب َنوبراحُملا ىشَم ِنْيَفَص اًعيِمَج



 دزّويه قش .اًبعْرَم ةّصق ل 0 َّقَش .اًبِعْرُم ةَصِقارَتُملا لِعاشملا ِءاوُضأ َطَسَو ٌدَهْشَملا ادب و اقفال 5



 نجلا مهنا مهِسُفنَأ نّروهلا يبراحُم نم اًدجاو دكا ُيسَألا ناك
4 
 تاناهإلاو َمِئاتَّشلا هَل َنوهُجَوُي ُهَمامَأ ُمْوَملا َفَكَو .ءادغألا ةَهَجاوُم يف 8

 ٍلعاشملا لمَ َبَرَ دنع .هبْلَك يف اهّرَرَعو ُهئيَكِس ْمُهُدَحَأ لسا مث

 .سياد مال يف اهلك ٌةيزقلا ٍتئرََو ضَْألا يف مهكعاشم مُهَعيمَج

 ُنْيَعا : اًلئاق ُسِوهَي ساكلأ ةبجاص دزّويه َعمَس َكْلَت مالا ةَطَْل يفو

 «!ٌقيلَط رْفَّصلا

 قري رش اًحور يتجْؤَز يف َّنِإ» :هل َلاقو دْرَّويه نم ٌيدْنه ب ِتررتْقا مث

 «!اهنم حورلا َكّلَتِدْرَطِل َكءاوَد َتْلَمْعَتْسا لَه
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 ةّمَكاوُملا يف ىأَرف دونُهلا تاداع نع اًئيَش ٌفرْعَي دْرّويه ّناكو

 .ةّيَرخب ةَيّقلا يف َّلّوَجَتَي ْنَأ اهعم ٌعيطَتْسَي ًةَصْرُف لجّولا حارتفا

 .الئاق ساكنأ ىلإ ُريِشُي وهو ٌيِدْنِهلا ىشَم

 ىلع ُسْمَّشلا ٌقرْشُتَس .اذه ناكيهوملا ٌيدنه ٌتومّيس حابّصلا يف»
 و

 «.فجَتوَي ُهَدَسَج ٌءاسّنلا ُبقارّتسو هراع

 نأ ْفَكَي ملف اّبُك ىأَرو .ةّيرَقلا جراخ ىلإ ّيدنهلا دْرّويه َعَبَت

 عب بدلا اذّم ّنكَل .ْمِهِتَْق َلوَح ةّفيلَأ بابد ىلع ةاقثإلا اوداتغا َدونُهلا

 .ةَباغلا ِتاَرَمَم يف ِنْيَلجَرلا
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 ٍفْهَكلا كلذ ّلخاد .ةّيرْخَّصلا ٍفوِهكلا دَحَأ باب َدْنِع ُيدْنهلا َفَقَو

 َنارْدَجلا َّنَأ مهنم انَط َكانُه ُدونُهلا اهّكَرَت .ٌةّضيرملا ُةّيِدنِهلا تناك

 .اهييذْعَت ىلع ِةَريرّشلا حوّرلا ٍةَرْذُق نم للمس َةيِرْخَّصلا

 ٌيدْنهلا ّنِم دزّويه َبَلَط باب نع َدعتِبَيو ُهَدْحَو ُهَكْرْنَي ْن نأ
 ٌةأدَملا َّنَأ هل ادّبو ءٌفْهَكلا علطتْسَي هَلْوَع كلذ َدْعَب َتَّمَتْلا .ٍفْهَكلا

 وه اذإف ُهَسْأَر َعَرتو ِهيَمَدَق ىلع َفَكَوو َفْهَكلا بدلا َلَكَك هَ

 ُنْيَع هريخَأ ةَمْدَّصلا َنِم دزّويه احَص امّدْنِعو !ٌّبُد ِدَلِج يف رْفَّصلا ُنْيَع

 ئه اًدوْعَشُم ىأَر ُهّنَأ فيك رْفّصلا

 .ةلجلا ةكمادعأو نومك ىلإ ةظِبوو
 ةَبَرَضف بدل يف ٍلوخُدلِ دعس

 اهِتَعيِبَط ىلإ ِفْدحّتلاو تاناوّيحيا ةَبقارُم نم ِتاوَئَس َدْعَب١ :ٌفاضأ مث

 «.اهّلثم كَدَحَتَأ فيك ٌفرغَأ

 (؟اًعيَس َتْفَشَتْكا لما :دَويِه َلَأَس

 ءاهْيلإ َتْنَأ ْبَمْذا نكل .رواجُم ٍفْفَك يف ءسيلأ ُكارْفّشلا»

 اهِيَلِإ باهّذلا َلْبَك ٌنشْخَيو بدلا ُدَهْشَم اهبعاي نأ ىشخأف

 «.ٌكِهْجَو ْنَع ِءالطلا َنِماَِيَش حَسْمَت

 ََن





 1 ِء
 ٌةاتَقلا ِتَرَعَّش .سيلأ ىلإ َبَهّدو ِههْجَو نع َءالَّطلا دزّويه ٌحَسَم

 ًةدودشَم ٍبوحُلا َةَديدَّش ثّناك اهّنكل ءاهّذقُُم ذقْنُم أَو امَدْنع ةّعِلاب ةعارب

 .اروك اهيبخأ نع اهلا مث ءاهدلاو نع هويه اهَأْمَط دقو .باصغألا

 «.اوُعام اهّدَحَأ»

 ةكئاطبلا هذهِ كّنلأس» :َلاقو هِفْهَكلا يف اهّدَجَو َةَيناَطَب دزَّويه َطَقَمْل

 «.ًةّضيرملا ٌةَأْرَملا ليغأ ىنأ نئوهلا 5 ٌدونُه م «كب جرخأو

 «؟اهُذُحْأَت َنْيَأ ىلإ» :الئاق ُهلَأَسف ةََملا ٌحْوَّر اقتل ا - ك1 3 حوا أ
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 يطغأس .روخُّصلا َنّيَب هَ ريزلا عورلا ُتْرَبيح١ :دزّويه َباِجَأ

 اًحابَص َكِتَمْيَح ىلإ اهديعأو ةَيَوَقْملا تاتابّئلا ضْعَب ّنآلا َكَتجْوَر

 د َحَبْضَ هنأ ىلإ َنَأَمطا نأ دعو . ةّقثو ءودُهب ُهَرْيَس دس ٌفئتأكساو « ًةافاعُم

 ىلع امُهّلو ِرْفّصلا ُنْئَع امه ّقِحَّل ام َناعْرُسو .سيلآ َلَرَْأ ةيْرَقلا نع

 :هزّويهل لاق مث هناذُحأَي يدّلا قيرّطلا

 رواليد انكي .ّنْؤَعلا هنم ْبْلْطاف رواليد ةَليبَق نم اًيدْنه َتِيَعَتْلا اذإ»

 !ةافخكشلا ٌدافخَأ اًيمجْمُهَّنَأ َنوُنْظَيو ءلجاو دج ىلإ نادوعت ناكيهومو

 «.ساكأ ذاقثإل َنآلا ٌبهاذ ان



 ُرَطَحلا ناك .ٌّبّدلا ٍدْلِج يف لاي ال وهو هيفا ىلإ رْفّصلا ُنْيَع داع

 زق ٍرْفّصلا ُنْيَع ىأَرو .موّنلا ىلإ ندوهلا دونُم دالخإ َمُهُد ايش
 00 نابراحُملا دين َلبَق اًليوَط َرَظتْلاو .ِنييِدنِه نيئيراحُم ساكُنأ

 .مات ٌءودُه ّناكمل

 َكَرْدَأ مث كبَذعُي اًسْحَو هل اولَسْرَأ ةءادغأ نأ آلا َلّوَأ ءساكُأ نط

 نحت دق ساكُأ ناك تال يفو .رْفَّصلا ُنْيَع باص وه بدلا نأ

 ْمُمو نحف «ّدْؤَعلا اهنم ُبّلْطَت رواليد يبق ىلإ ُبَهْذَس١ :هبحاصل َلاقف
 «.دحاو َدَج ٌءانْبَأ

 ئَهِجَتم ةياغلا راجُشأ َنْيَب رَّدَحِب اقَلَطْناو ةيْدَقلا نم نالُجلا َلّلَسَت

 دزّويهي «حابّصلا جالبلا دمع ءايقَلاوِلبّللا َلاوَط ايّشَم .رواليد لَك ىلإ

 تافهلفلا وانتا ءاجتأ ناك ورا بلو

 ٌكظْنَي رواليد ةّليبَق ٌميكَح < َفَقَوو ؛مْؤَيلا َكِلَذ حابَص َّنِم ٌبِناج ىضَم

 نكي ملو .ساكلأ ٍرْدَص ىلع شوقنَملا ةافْخّلُسلا مْشَو يف اًشِهَدْنُم

 ٍقَرْرَأْلا مْشَولا ىلإ اًريشُم َلاقف ءُلْبَق ْنِم ّباَّشلا ٌّيدنهلا َلَباق دق ٌميكَحلا
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 مَ ىرج دقل .سيمانوأ ةّميظعلا ةافْحّلّسلا ُنْبا اغْنشَت ُنْبا ساكُأ انأ»

 الإ مُهْنِم ّقبَي ملو ءاَعيمَج اوتام ْمُهّنكَل ءامَعّزلا َنِم ريثكلا يف ةافْحَلُشلا

 5 انأ

 «؟زيخألا يناكيهوملا َتْنَآ اًذإ) :ٌيِدنهلا ٌميكحلا لاق

 «.ةيخألا يناكيهوملا انأ» :زازتغاب ساكت ّدَر

 ةريخ هل مد ُهَّنِإ ىتح ءساكلأ ءاقلب اّعِلاب اًرورُس ٌيدئهلا ٌميكحلا رس ا دع ا ا ع 0 2

 .اروك ذاقّْنإو اوُعام ةّقَحالُمل هيبراحُم

 ةئوقفارُي َنيِذَّلا ندوهلا ٍلاجر نم اًدَدَعو اوُعام َّنإ انوفاّشك ٌلوقتيلا
ََ 

 «.ضؤألا تحت ٍفْهَك يف ُهَئريسَأ اوزجتخا ِدَقَلو .اًنَع َنيدبعَب اوسِيَل

 1ك



2 

 ىلع هوه َموقتي نأ َرّرَقَت دقف هتَليبَق يف َريخألا ّيِدْنِهلا ساكُأ ناك اَملَو

 .ةيسيئرلا نزوهلا وق ةَمَجاهُمِب رواليد يبراحُم نم وق سْأَر

 ورثومب نايثإلل اًبراحُم َنيِرْشِع هعَم رْفَّصلا ُنْيَع َبِحَطْضَي نأ َرٌوَمَتو

 هيف ريت يذلا ٍفْكلا ب َكِلذ دب ٍناقيرَلاََِْينَأ ىلع .اغنشتو
 .اروك

 َنود اَدِشَألا َنيِبراحُملا نم ِدَدَعلا ةَليِلَقلا ةَيَعامَج ِرْفَّصلا ُنْيَع داق

 يذلا عقؤَملا ىلإ اولَصَو ام َناعْرُسو .ٌتاََع قيرّطلا يف ْمُهَهجاوُت نأ

 جيِجَض نوعَمسَي وأدب دق ٍتْقَولا كِلَذ يف اوناكو .اغئشتو وثوم لاَ

 ٍرّدَحو ِءطْبباًعيم اون .ِديِعَ ِرْيَغ ناكم يف ُدودَت ثّداك يتلا ٍةَكَرْعَملا

 .ٌةَرَجَبْحُم اروك نأ نومّلْعَي اوناك ٌتْيَح ةّاغلا ّنِم فيثكلا بناجلا ةّيحان



 هِناكَم نم اوعاطتشاو «ٍفْهَكلا ّنِم ُهُتَعامَجو ِرْفّصلا ُنْئَع ترق

 َلاجر َنورَحْدَي ناكلأ يبراحُم اورو .ةَكَرْغَملا ىلع اوفرْشُي ْنَأ َكاذ

 نّروهلا لاجر ماقتْنا نِم اروك ةايَح ىلع ذئَدْنِع دزّويه ٌفاخ .نروهلا

 .ةريسألا ٍفَْك ةيحان ادم فصلا نع اًرواجتم رق «ئيموزفملا
 .اًمومخم اًنارَود مِتغُملا ٍفْهَكلا َلخاد ُرودَي خارو

 1 "- مع و

 ِهِرْوَدب ناك يذلا .ساكنأ راوج ىلإ ِةَمِتْعُم ةّيواز يف ٌةَأجَف ُهَسْفَن َدَجَو

 اروك َبْوَل ٍتاوُطْخ ٍدْعُب ىلع نانثالا َحَمَلو .ٍفْهَكلا اياور يف ُتَحِني
 .ةّيشخوب ةاتّقلا ناَرجي هل ٌقفارُمو اوُعام ناك دقل .ّضِيْبَألا

 5 2 5 2 ف 4

 ٍةَطحّللا َكلِت يف كلو .اوُعام َوْحَن َرَمَكو ُهَئيِقدْنُب ساكنأ ىمر
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 ةظعل ساكنا َتََتْإ .اروك ٍبْلَك يف ُهَرَرَغو ةئيكِس ُرَحآلا ٌيِدْنهلا َّلَئْسا

 .هِسأَفب هَبَرَضو َةَصْوُفلا َكْلِت اوُعام َمَتتْعاَف ,يواهلا اروك ٍدَسَج ىلإ

 نعت ٌةلئاه ةَيْرَض اروك َلِتاق برضو ُهاوُق حيرججلا ساكُأ َعَمْجَْسإ

 .ِتانَعَط ْثالَكبهْيَلَ ٌرهجُي اوُعام َعَرْسأف َكِلَذ َدْعَب ىواهت هّنكل .اًليتَ

 ىلع هزّويه ْمالَطلا فم ملو .ةَقِطاخ ٍةعْرش هلك َكِلذ َتَدَح
 يف هنأ َكَرْذَأ دقو ءِفْهَكلا ّنِم ُجْرْخَي اوُهام َعَرْسَأ .هتيقُدنَب لامغتشا

 اّلَمَأ ءضزألا ّنِم قيحَس قّيَض َّنَش َّقْوَق َةسئاي َةَرْفَق َرََكَو .ٍديدَش رطحت

 قلع نو َنكمت نو ؛خجبنَي مل ُهلكل .رَحآلا بناجلا ىلإ ٍلوصُؤلا يف
 ُنْيَع َعَرْسأ .اهتطساوب ُهَسْفََعَقْرَي نأ اًدهاج ىعشَي حار راجشألا ىّدحإب ف زنا ع



 ٌناكو .ْمُهاَتْوَم نورك نيريثك ىلع حابّصلا نيف ْتَعَرْشَأ

 َيِلخلاو راهزألاب ايَطُع دقو ِنْيَدَّدَمُم نالازي ال ساكنأو اروك ادَسْج

 :ةقمزالاو

 .ناعُجّشلا دم تام َُْب َّنأِل .ٌنورخآلا ىكَب امك ءاغْئشت ِكِئَي مل

 ينَب لك تام دقل» :رْفّصل | َنِئَعِل َلاقو ؛قيمَت ء نُحب ٌمدحُي ناك ُهّنِكل

 5 دعا 7
 («.ديحَو نآلا انأ .ىمؤق



 ٌيِدْنِهلا اهَطَقَمْلاف هَ هدَيَّدَم مث «.اًديحو َتْسَل ءال» :رْفّصلا ُنْيَع لاق

 َةَعْمَد َيِفْحُي نأ ال واحُم ُهَسأَ نيَلجَرلا َنِم لك أو .ةّوُقب احقاصتو

 .ريخألا َيِناكيهوملا براحُملا ىلع ةَرْسَح ةَقراح

 ةَقفرب ارتاجُنِإ ىلإ سيلأ ثّداعو .اًليوُط ةليتقلا ُهْتا وثوم ىكَب

 هقيدَص نم اًييرَك ِهرْمُم َلاوَط شاع دقف رْفَّصلا ُنْيَع انآ .دزّويه



 اهُمّدَُن يذلا ٍلْكّشلاِب ( 02
 ٍرْؤَب نم صنت الأ ىلع انضرح انّ ّضنَأ رابكلل هيف
 اهارأ امك تاَيِصْحسَسلا راتب نمو لمعلا اهبل ءوَعَب ينل ةَركفل

 .َنوُفْلَوُملا

 َكِلَدَكو ةيلضألا ٍبْتكلا نيوانَع ىلَ ةطقاحُملا ىلَع انضرحو

 يف َةَبْعَو ءلْصَألا يف ْتَدَرَو امك ءنكامألاو مالغألا ءامْسَأ 2

 ناكملا ُتْيَح ْنِم «صّصيل ماعلا ولا ِنَع فيقع ةروص ءاطغإ
 يذلا ٍِفدَهلل ةَمْدَخ خو ةّيخيراتلا ٌثادخألا 1 ٌةيعامتجال الا ٌعاض ؤألاو

 انّنأىلَع.يِملاعلا بألا ىلإ ٍفْوَعتِلٍقيرّطلا ٌديِهمَتَوهو هَل ىعشت



 ٍبْلْصب رهاب قلعت ال يلا ءامسألا ليصافت يف ٌضَْتلا
 ١ كبرت ال ْيَكل َكِلذو «ثادخألا ريس ىلع رْثَُ الو عوضؤمملا

 .رئاوّتلا ةّليلَق ظْفللا ةَبيرغ « يملا ةّيولاث ءامشأب َيِرَعلا راقلا

 يف ٌموقتو «ٍقيوْهَلا َُديِدَش اهب اهّلُك ٌصَصقلا ذه ٌذاتمَتو
 ةّراتْخُملا صّصقلا ِهِذِه دقفأو .ةريثُملا ِتارّماْعُملا ىلَع اهيلاغ

 يضف ةَِحاَلا هذ ْنِم هو بابا روهفجم يضر اًلضأ تب

 .لوهجملا ٍفاشتكاو قالطنالل ْمُهَبُحو ْمُهتدابَمو ْمُهَرِعاْشَم

 ت0 موقت اهيلاخ يف نكت إو ؛ ءاهعيمج ٌصَصِقلا ِِذَهَّنإ

 ناسنإلا 1 ٌرّوَصَت دو ءةّيئاسنإلا ٍرِعاشملا 0 اًوانَتت ةَرَماْعُملا

 .تايِحْضَتلاب اَعَي نأ نود ايلا هدم ٍقيقشَتِ

 ةاَوملاب ُفْرَعُت ِتامّدقُمِب اهعيمَج ِةَلِسْلَسلا ْبْيُك ْتَدَوُرَو
 ثادخأ ىلع رخشلا َنماَرَج يِفْضُت ةعئا نوم موسُرب ْتَدّوُر امك

 قدضأ ةيييبراتلاو ةيعادتجلالا تاتنلكلا ٌرَوَصْبو :نصضقلا




